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 .  أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على وسلم اهلل وصلى ، العالمين رب هلل الحمد

ن:  اهلل رحمه المؤلف قال اًبا، وش فيًعا وأ ْجًرا وف ر ًطا ِلو اِلد ْيه، ذ ْخرًا اْجع ْله   اللهم  : "  قال   صغيرًا كان وا   م ج 
ِقهِ  إبراهيم ، فالةِ ك   في واْجع ْله   المؤمنين   س ل فِ  بصاِلحِ  وأ ْلِحْقه   أ جور هما، به وأ ْعِظمْ  م واِزين هما، به ث قِّلْ  اللهم    و 

 .  الجحيِم، عذاب   بر حم ِتك  

 قد فإنه ، يبلغ لم الذي الصغير الطفل أو للسقط الدعاء عن الكالم وسبق ، للميت الدعاء اهلل رحمه المؤلف ذكر
 انياأللب وحسنه ، عليه موقوفا هريرة أبي عن البيهقي رواه الدعاء وهذا" ،، فرطا اجعله اللهم" له يدعى أنه روي
 حديث من وجاء ، الحسن على مقطوعا عليه اهلل رحمة البصري الحسن عن ، جامعه في سفيان ورواه ، اهلل رحمه
 ... منها شاء حيث والماشي ، الجنازة خلف يسير الراكب] قال وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، شعبة بن المغيرة
 واأللباني والحاكم حبان ابن وصححه ، الخمسة خرجهأ [والرحمة بالمغفرة لوالديه ويدعى ، عليه يصلى والطفل
 وال ، ذنب عليه ليس هذا الطفل ألن ؛ واسع الطفل أو للسقط الدعاء في األمر أن على يدل وهذا ، اهلل رحمه
ن ، شعبة بن المغيرة حديث في كما ، والرحمة بالمغفرة لوالديه فيدعى ، عليه يكتب  البصري الحسن بدعاء دعا وا 

 .  به بأس ال فإنه ، عنه اهلل رضي هريرة أبي وعن عنه المنقول

ن ، معينة صيغة على يقتصر ال للميت الدعاء أن ، اهلل رحمهم العلماء ذكر  ثبت ما هو واألجدر األولى كان وا 
 يحفظ أو ، الثابت الدعاء يحفظ يكن لم إذا ، غيره بدعاء اإلنسان دعا لو لكن ، وسلم عليه اهلل صلى النبي عن
 العلم أهل من كبير جمع ذكره الذي هذا ، به بأس ال فإنه ، ذلك غير فذكر ، وقت لديه بقي ثم وذكره ، هبعض
ن ، وغيره النووي منهم ، عليهم اهلل رحمة  بدعاء اإلنسان يأتي أن يجوز ال:  وقال تشدد قد العلم أهل بعض كان وا 
 بأس فال دعا وحيثما ، واسع هذا في األمر بل ، شك ال التشديد من وهذا ، وسلم عليه اهلل صلى النبي دعاء غير
 .  به

لِّم   قليًل  الرابعةِ  بعد   وي ِقف  :  قال  .  يميِنه عن واحدةً  وي س 

 للميت ودعا الثالثة التكبيرة وكبر ، وسلم عليه اهلل صلى النبي على وصلى ، الثانية التكبيرة كبر ثم الفاتحة قرأ إذا
 إنه أو ، التسليم من التكبير ليتميز قليال يقف:  يقولون اهلل رحمهم والعلماء ، قليال ويقف الرابعة التكبيرة يكبر ،

 الصفوف أواخر ليكبر قليال يقف أنه األصحاب من الجوزجاني ذكر وقد ، نفسه إليه يتراد   أن أجل من قليال يقف
 يكبروا أن قبل سيسلم مباشرة سلم ثم كبر إذا ألنه ؛ التكبير يستطيعون دالمسج آخر في يكونون الذين الناس فإن ،
 .  يسلم ثم يسيرة وقفة يقف اإلمام أن المهم ، واسع األمر ؟ السابقة أو العلة هذه هل ،

 اختلف المسألة وهذه ، اليسيرة الوقفة هذه في ، هنا يدعون ال وغيره اإلمام أن ، اهلل رحمه المؤلف كالم وظاهر
 :  قولين على األصحاب يهاف
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 ، قدامة وابن الخرقي رجحه الذي وهو ، اهلل رحمه اإلمام عن نقل ، اليسيرة الوقفة هذه في يدعو ال أنه:  األول
 .  الرابعة التكبيرة بعد المصلي يدعو أن في شيئا أعلم ال:  أي ، شيئا فيه أعلم ال:  اهلل رحمه اإلمام وقال

 إن:  وقالوا ، موسى أبي وابن ، بكر وأبو ، الخطاب أبو ، طائفة ااختاره،  المذهب في ةرواي ، يدعو أنه:  الثاني
 يكون ال فإنه المجرد السكوت وأما ، استماع أو دعاء أو ذكر أو قراءة هي إنما ، مجرد سكون فيها ليس الصالة

 :  قولين ؟ يدعو بماذا بينهم فيما اختلفوا ، بالدعاء قالوا الذين هؤالء لكن ، الصالة في

 وهذا" النار عذاب وقنا ، حسنة اآلخرة وفي ، حسنة الدنيا في آتنا ربنا اللهم" يقول أنه:  المذهب من الصحيح
 .  وغيره موسى أبي ابن واختاره ، اهلل رحمه أحمد اإلمام نص ظاهر

 من بكر أبي عن منقول هذاو " له لنا واغفر ، بعده تفتنا وال ، أجره تحرمنا ال اللهم" يقول أنه:  الثاني القول
 .  شاء أيهما يقول:  وقيل ، اختاره ، األصحاب

 مع ألحد يدعو فال ، بالميت خاص بدعاء يدعو إنه أي ، للميت الدعاء يخلص أنه:  أحمد اإلمام عن رواية وفي
 له صوافأخل الميت على صليتم إذا] قال وسلم عليه اهلل صلى النبي ألن ؛ جدا قريب األخير وهذا ، الميت
 بإخالص المراد هل ، حجر ابن الحافظ وحسنه ، حبان ابن صححه بإسناد ، ماجه وابن داود أبو أخرجه[ الدعاء
 اهلل رحمة العلم ألهل قوالن ؟ معه ألحد يدعو وال وحده له يدعو أن أو للميت بصدق اإلنسان يدعو أن الدعاء
 .  قوي وجه لها ، خاصة للميت يدعو:  تقول التي األخيرة فالرواية ، الثاني بالقول قلنا فإذا ، عليهم

 يكبر أن أجل من:  وقيل ، التسليم عن التكبير ليتميز أو ، نفسه إليه ليتراد إما ، قليال الرابعة بعد يقف:  الخلصة
 عن الجماعة نقله والذي ، الحنابلة مذهب وهو ، يدعو أنه المؤلف كالم وظاهر ، المتأخرة الصفوف أصحاب
 اختلف ثم ، األقرب وهو ، يدعو أنه المذهب في الثاني القول ، قدامة وابن الخرقي اختيار وهو ، اهلل رحمه اإلمام

 بعض واختاره ، اهلل رحمه أحمد اإلمام نص ظاهر وهو ، المذهب من الصحيح ؟ يدعو بم بينهم فيما األصحاب
 ، النار عذاب وقنا ، حسنة اآلخرة وفي حسنة الدنيا في آتنا ربنا اللهم:  يقول أنه ، موسى أبي كابن األصحاب

 وبعض ، العزيز  عبد بكر أبو اختاره وهذا ، له لنا واغفر ، بعده تفتنا وال ، أجره تحرمنا ال اللهم:  الثاني القول
 الميت يخص:  أحمد اإلمام عن رواية في وقيل ، حسن ذلك كل:  وقيل ، شاء أيهما يقول:  وقيل ، األصحاب
 .  به بأس ال المسلم قاله شيء فأي ، واسع هذا في واألمر ، الرابعة دبع بالدعاء

لِّم  :  قال ثم  .  يميِنه عن واحدةً  وي س 

 ركن هي هل ، الثانية التسليمة حكم الصالة صفة في لنا تقدم وقد ، تسليمتان فيها العادية الصالة أن المعلوم من
 لصالة بالنسبة ، الصالة أركان من ركن أنها حكمها أن تقدم وقد ؟ سنة إنها أم واجبة إنها أ الةالص أركان من

 وهذه ، يمينه عن واحدة هذا أن بين  اهلل رحمه المؤلف ؟ واحدة تسليمة يسلم أو تسليمتين يسلم هل:  الجنازة
 :  قولين على الخالف فيها وقع المسألة
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 رضي الصحابة من طائفة عن منقول وهذا ، اليمين عن واحدة تسليمة الجنازة صالة في التسليم أن:  األول القول
 ، واثلة وأبي ، أوفى أبي بن اهلل وعبد ، هريرة وأبي وجابر وأنس عباس وابن عمر وابن علي رأي فهو ، عنهم اهلل

 أبي عن أيضا ونقل ، سلمو  عليه اهلل صلى النبي أصحاب من ستة رأي:  قال اهلل رحمه أحمد اإلمام ، أمامة وأبي
ن ، الصحابة من سبعة فهم ، ُحنيف بن سهل بن أمامة  إسناده في أوفى أبي بن اهلل عبد عن المروي كان وا 
 جبير ابن رأي وهو:  قالوا ، الصحابة من جماعة عن مروي أنه المهم ، وغيره األلباني ذكر كما ، ضعف
 والشافعية المالكية مذهب وهو ، والسفيانين ، إسحق ورأي ، كالمبار  وابن والنخعي والقاسم سيرين وابن والحسن

 .  الحنابلة عند المذهب وهو ، قول في

 :  األدلة

 عليها فكبر جنازة على صلى" وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، عنه تعالى اهلل رضي هريرة أبي عن :األول الدليل
 وقال ، اهلل رحمه األلباني حسنهو  ، والدارقطني والحاكم هقيالبي أخرجه الحديث وهذا ،" واحدة تسليمة وسلم ، أربعا
 هذا:  اهلل رحمه اإلمام يقول أن غريب ، موضوع عندي هذا:  قال ، عظيما قوال اهلل رحمه أحمد اإلمام فيه

 حكم ذكر قد ، اهلل رحمه اإلمام لعل:  وقال بعضهم جمع ولهذا ؛ تحسينه إلى ذهب اهلل رحمه واأللباني ، موضوع
 ال األلباني ذكره الذي الطريق فإن ، اهلل رحمه األلباني ذكره الذي الطريق غير طريق في الحديث هذا في الوضع
 .  فيه موضوعا الحديث يكون أن يمكن

 تسليمة الجنازة على سلم وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن ، عنه اهلل رضي السائب بن عطاء عن :الثاني الدليل
 .  ضعيف والمعلق ، معلقا بيهقيال أخرجه" واحدة

 آله وعلى عليه اهلل صلى النبي أصحاب من رجال أخبره أنه ، حنيف بن سهل بن أمامة أبي عن :الثالث الدليل
 ، الثالث التكبيرات في صالةال ويخلص ، النبي على يصلي ثم ، اإلمام يكبر أن" الجنازة على الصالة في وسلم
 وصححه ، والحاكم النسائي أخرجه" فعل مثلما وراءه من يفعل أن والسنة ، رفينص حين خفيفا تسليما يسلم ثم

 .  اهلل رحمه حجر ابن الحافظو  والذهبي النسائي ووافقه الحاكم

 في عنهم منقول وهو ، وسلم عليه اهلل صلى النبي أصحاب من سبعة أو ستة عن منقول هذا أن :الرابع الدليل
 .  واحدة تسليمة التسليم أن على اإلجماع يدعي فبعضهم ، كاإلجماع فكان ، مخالف لهم يعرف ولم ، زمانهم
 رحمهم الشافعية عند األظهر وهو ، الحنفية إليه ذهب ، تسليمتين الجنازة على يسلم المصلي أن:  الثاني القول
 .  كالقاضي الحنابلة بعض واستحبه ، اهلل

 :  األدلة

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول كان خالل ثالث " قال عنه اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد عن :األول الدليل
 البيهقي أخرجه الحديث اوهذ ،"  الصالة في التسليم مثل الجنازة على التسليم إحداهن: الناس تركهن ، يفعلهن
 .  اهلل رحمه األلباني وحسنه ، النووي جوده بإسناد
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 في تسليمتين يسلم كان أنه :" مسعود ابن حديث من الصحيح في كما ، وسلم عليه اهلل صلى النبي عن والثابت
 .  أدلتهم أهم من هذا ، تسليمتين الجنازة صالة في فيسلم إذن " الصالة

 ، أربعا فكبر ، ابنته جنازة على أوفى أبي بن اهلل عبد أمنا " قال ، اله ج ري إبراهيم عن ريكش   عن :الثاني الدليل
:  فقال ؟ هذا ما:  له قلنا فلما انصرف فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله

 وهو ، البيهقي أخرجه الحديث وهذا" يفعل وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى اهلل رسول رأيت ما على أزيدكم ال إني
 . ضعيف الهجري إبراهيم ألن ؛ ضعيف

 .  صالة ألنها ؛ الجنازة صالة وكذلك ، تسليمتان ففيها ، الصلوات سائر على قياسا :الثالث الدليل

 يمةتسل إال يسلم يكن لم ، وسلم عليه اهلل صلى والنبي ، الثابت أمامة أبي حديث ، النص مقابل في قياس وهذا
ذا ، واحدة  رضي الصحابة لفعل مخالف فهو ، الداللة في صريحا ليس أو المقصود على يدل الدليل إن:  قلنا وا 
 أحمد اإلمام مذهب هو كما ، القياس على مقدم الصحابي قول أن شك وال ، كاإلجماع يعتبر الذي ، عنهم اهلل

 .  وطريقته اهلل رحمه

 :  الراجح

 ، وسلم عليه اهلل صلى النبي فعل أكثر هو هذا وأن ، واحدة تسليمة الجنازة على سليمالت وأن ، األول القول هو
 عن ثابت الحديث إن:  قلنا إذا ألنا ؛ به بأس ال فإنه ، مسعود ابن بحديث عمال ؛ تسليمتين اإلنسان سلم لو لكن
 وهذا ، تسليمتين يسلم أن يجوز:  فيقال مسعود ابن ذكر كما ، تسليمتين سلم وأنه ، وسلم عليه اهلل صلى النبي
خواننا ، الشافعية مذهب من األظهر وهو ، والشافعية الحنفية عليه الذي  جنائزهم على يسلمون مصر في وا 

 .  واسع هذا في واألمر ، اهلل رحمه الشافعي بمذهب أخذوا ألنهم ؛ تسليمتين

 كسائر بالتسليم يجهر أنه ، الحنابلة مذهب من الصحيح وهذا ، بالتسليم يجهر أنه اهلل رحمه المؤلف كالم ظاهر
 حديث ظاهر هو وهذا ، التسليم يسر اإلمام أن إلى قول في الحنابلة وذهب ، وراءه من ُيسمع   حتى ، الصلوات

 في يسلم كان أنه" ، عنهما اهلل رضي عباس ابن أثر فيه وجاء ،" ينصرف حين سرا يسلم ثم" قال فإنه ، أمامة أبي
 يسلم ، الجنائز على صلى إذا كان" عمر ابن حديث وفيه ، حسن بإسناد البيهقي أخرجه" خفية ةتسليم الجنازة
 أو مرفوعا ليس الصوت إن أي:  يليه من يسمع ، أيضا صحيح بإسناد البيهقي أخرجه" يليه من سمعيُ  حتى

 كان إذا لكن ، خفيفا تسليما يسلم فإنه ، وحده يصلي كان أو ، قليال العدد كان إذا:  يقال قد وهذا ، به مجهورا
 .  أعلم واهلل ، وراءه من يسمع أن أجل من ، صوته يرفع أن بد ال فإنه ، كبيرا العدد

تكبيرة   كلِّ  مع ي دْيهِ  وي رف ع  :  قال  . 

 :  أمرين من تخلو ال المسألة وهذه ، الجنازة صالة في يديه المصلي رفع الجنازة صالة في تكون التي اآلداب من

 .  اإلحرام تكبيرة التكبيرة تكون أن إما -1

 .  التكبيرات من غيرها تكون أو -2
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 من غيرها في وكذا ، يديه يرفع الجنازة في المصلي أن على ، اهلل رحمهم العلماء أجمع فقد ، اإلحرام تكبيرة أما
 .  العلم أهل من غيرهماو  رشد وابن المنذر ابن اإلجماع نقل وقد ، الصلوات

 :  قولين على ؟ ال أو يديه يرفع هل ، التكبيرات بقية في اختلفوا لكنهم

 عن منقول فهو ، الصحابة من طائفة عن منقول وهذا ، الجنازة تكبيرات في اليدين رفع يسن أنه:  األول القول
 رأي فهو ، السلف من طائفة رأي ووه ، طائفة ، زيد وعن ، أنس وعن ، عباس ابن وعن ، عمر ابن وعن ، عمر
 وهو ، اهلل رحمهم الشافعية مذهب وهو ، المنذر وابن واألوزاعي والزهري وعطاء ، العزيز عبد بن وعمر ، سالم

 من العلم أهل أكثر فرأي" :  اهلل رحمه الترمذي اإلمام قال ، يديه يرفع أنه على الجميع ، الحنابلة عند المذهب
 . "  تكبيرة كل في يديه الرجل يرفع أن ، وغيرهم وسلم عليه اهلل صلى النبي أصحاب

 :  األدلة

 أخرجه الحديث وهذا"  تكبيرة كل مع يديه يرفع كان وسلم عليه اهلل صلى النبي أن " عمر ابن عن :األول الدليل
 .  وغيره الحافظ ضعفهو ،  األوسط في الطبراني

 ، عمر ابن عن نافع عن ، سعيد بن يحيى أنبأنا ، هرون بن يزيد ناحدث:  قال ، ش ب ة بن ُعمر عن :الثاني الدليل
ذا ، تكبيرة كل في يديه رفع ، الجنازة على صلى إذا كان وسلم عليه اهلل صلى النبي أن"   ،" سلم انصرف وا 

:  اهلل رحمه الدارقطني قال ؟ عمر ابن على موقوف أو مرفوع هو هل ، إشكال وفيه ، العلل في الدارقطني أخرجه
 القول هذا ورجح ،"  الصواب وهو ، موقوفا روناه بن يزيد عن فرووه ، جماعة وخالفه ، شبة بن عمر رواه هكذا"

 .  اهلل رحمه األلباني

 صدوق ش بَّة بن عمر ألن ؛ الرفع حكم وله ، مرفوع الحديث أن إلى ، اهلل رحمه باز بن العزيز عبد الشيخ وذهب
 ، والُموِقف الرافع تعارض إذا المخالفة تحدث إنما ، غيره يخالف لم ألنه ؛ مقبولة لثقةا وزيادة ، ثقة:  يقول لكن ،

 هناك كان إذا إال الترجيح إلى يصار وال ، بهما يؤخذ فإنه تعارض ثمة يكن لم فإذا ، بينهما تعارض ال وهنا
 إليه ذهب ، الترجيح لىإ يصار فهنا ، اآلخر منطوق مع هذا منطوق يتعارض ، كالمنطوق ين ، حقيقي تعارض
 قال" الجنائز أحكام" في اهلل رحمه األلباني علق وقد ، اهلل رحمهما ، عثيمين ابن الشيخ وتابعه ، العزيز عبد الشيخ

 .   اهلل رحمه رأيه وهذا ، غلط وهو ، رفعه إلى األفاضل بعض وذهب: 

ذا ، الجنازة على تكبيرة كل في يديه يرفع " :قال عنهما اهلل رضي عمر ابن عن:الثالث الدليل  الركعتين من قام وا 
 واإلمام ، شيبة أبي وابن ، الرزاق عبد وأخرجه" الصالة في اليدين رفع" جزء في ووصله ، معلقا البخاري أخرجه ،"

 ( الجنازة على تكبيرة كل في يديه يرفع كان عمر ابن أن:  نافع عن: ) لفظ وفي ، وغيرهما  البيهقيو  الشافعي
 .  عليه موقوفا عمر ابن عن ثبت هذا

 أنه ، منصور بن سعيد عند عباس ابن عن صح" الحافظ قال : عليه موقوفا عباس ابن عن ثبت : الرابع الدليل
 " .  الجنازة تكبيرات في يديه يرفع كان
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 حكم له هذا ومثل:  قالوا ، عباس وابن عمر ابن على انموقوف أثران فعندنا ، المرفوعة األحاديث تصح لم فإذا
 حكم له إن قال ومن:  اهلل رحمه األلباني قال ولهذا ؛ المرفوع حكم حكمه فيكون ، باالجتهاد يثبت ال فإنه ، الرفع

 وتثب ويرى ، وسلم عليه اهلل صلى النبي عن تصح ال المرفوعة األحاديث أن يرى هو ، إليه ذهب ما فله المرفوع
 به أخذ ما فله ، الرفع حكم له إن قال ومن ، ذلك يفعالن كان وأنهما ، عليهما موقوفين عباس وابن عمر ابن أثر
 ابن عن ثابت فإنه ، المرفوع الحديث يصح لم إن:  يقولون ، شيخنا ومنهم ، اهلل رحمهم العلماء يقوله الذي وهذا ،

 كل في يديه المصلي يرفع:  وقالوا ، أخذوا وبهذا ، المرفوع محك وله ، عنهما صحيحة بأسانيد ، عباس وابن عمر
 .   الجنازة على الصالة تكبيرات من تكبيرة

  مذهب وهو ، الثوري إليه ذهب ، اإلحرام تكبيرة بعد التي التكبيرات في اليدين رفع يشرع ال أنه:  الثاني القول
 يأت لم فعل ألنه ؛ الصالة في فعله يجوز ال أنه إلى حزم ابن ذهب بل ، حزم ابن رأي وهو ، والمالكية الحنفية
 . هذا في تشدد وقد ، مكروه يقل ولم ، به النص

 :  األدلة

 ثم ، تكبيرة أول في الجنازة على يديه يرفع كان ، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن" عباس ابن عن :األول الدليل
 ومن ، وغيره النووي وضعفه ، ضعيف وهو السكن بن الفضل وفيه ، الدارقطني أخرجه الحديث وهذا ،" يعود ال

ذا ، الحديث هذا يصحح من العلم أهل  .  ذلك بعد يرفع ال ثم ، البداية في يرفع أنه على يدل فإنه ثبت وا 

 في كعاتالر  فإن ، كذلك كان فإذا ، تكبيرات أربع الجنائز فتكبيرات ، ركعة مقام تقوم تكبيرة كل أن :الثاني الدليل
 الثانية إلى األولى الركعة من قام إذا بل ، ال ؟ يديه يرفع ركعة كل إلى قام إذا اإلنسان هل ، لها يكبر ال الصالة
 يرفع ال الصالة في:  يقولون هم ، ال الرابعة إلى الثالثة ومن ، يديه يرفع الثالثة إلى الثانية ومن ، يديه يرفع

 ، ال:  ويقول ، مباشرة عليهم فيجيب ، ورفع خفض كل في يديه يرفع لمصليا بأن يقول من أما ، يديه اإلنسان
 .  كلها ، اليدان فيها ترفع الصالة في التكبيرات بل

ن ، المرفوع عمر ابن حديث بثبوت قلنا إن ، النص مقابل في ألنه ؛ االعتبار فاسد القياس هذا:  يقال  نقل لم وا 
 . المرفوع حكم له الموقوف ألن ؛ النص مقابل في فإنه ، الموقوف بثبوت وقلنا ، المرفوع بثبوت

 :  الراجح

 شبه وفيه ، وجمالها الصالة زينة من وهو ، التكبيرات من تكبيرة كل في يديه يرفع الجنازة صالة في المصلي أن
 اإلنسان ينتقل حينما يكون الصالة في التكبيرات في اليدين رفع أن ناالحظ ولو ، آخر عمل إلى عمل من انتقال
 يديه يرفع الركوع من رفع إذا ، يديه يرفع يركع أن أراد إذا:  فمثال ، عنه بعد له شيء وكأنه ، عمل إلى عمل من
 في آخر جزءا استأنف مث ، انتهى جزء كأنهما الركعتين ألن ؛ يديه يرفع الثالثة للركعة األول التشهد من قام إذا ،

 له جديدا فعال سيستقبل ألنه ؛ الثانية في يديه يرفع ثم ، األولى في يكبر فإنه ، الجنازة صالة في مثله ، الصالة
 ولكل ، دليله لكل ، خالفية مسألة تكون أن تعدو ال المسألة لكن ، وجه له فكان ، األول القول غير مستقل قول
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 ؛ مجتهد لعالم تابعا كان أو ، مجتهدا عالما كان إذا ، وجه فله بذاك أخذ ومن ، جهو  فله بهذا أخذ فمن ، وجهته
 يديه يرفع من منهم ، يتباينون المصلين أن تجد ، المناسبات وفي الحج وفي رمضان في ، الحرم في ترى ولهذا
 .  ودليله وجهته له بقول يأخذ كال ألن ؛ أحدا أحد يلوم وال ، تثريب وال ، يرفع ال من ومنهم ، الجنائز تكبيرات في

ِقيام   وواجب ها:  قال  . 

 .  األركان هذه من ركن كل في العلم أهل كالم وسيأتينا ، األركان هي المؤلف يذكرها التي الواجبات هذه

 والمالكية الحنفية إليه ذهب فقد ، همعلي اهلل رحمة العلم أهل عامة عند ركن وهو ، القيام الجنازة صالة أركان من
 قدرته مع قاعدا اإلنسان يصلي أن يصح فال ، أركانها من ركن الجنازة صالة في القيام أن ، والحنابلة والشافعية

 لم فإن ، فقاعدا تستطع لم فإن ، قائما صل] قال وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، عمران لحديث ؛ القيام على
 .  الجنازة صالة في قائما اإلنسان يصلي أن فالواجب ، البخاري رواه ، [جنب فعلى تستطع

 :  المذهب في قوالن وهما العلم أهل بين خالف ؟ ال أو القعود  له يجوز فهل ، معادة الصالة كانت لو لكن

ذا ، كفاية فرض ألنها ؛ األولى الصالة في قائما يصلي أن يجب:  بداية  اإلنسان هايؤدي أن بد فال فرضا كانت وا 
 الصالة هل:  هو خالفهم سبب ؟ ال أو قاعدا يصلي هل العلماء اختلف فقد الثانية الصالة أما ، قائما كونه حال

 الصالة:  نقول هل ، عليها المترتبة الثمرة في اختلفوا ، النقطة هذه في اختلفوا فلما ؟ نافلة أو كفاية فرض الثانية
 إليه ذهب كما ، األقرب هذا ؟ األولين بفعل سقط الكفاية فرض إن أم ، ةالفرضي بها تؤدى كفاية فرض الثانية
 سقط فقد ، الجنازة على الناس أول صلى فإذا ، األولين بفعل يتأدى الكفاية فرض وأن ، العلم أهل من كبيرة طائفة
 لنا تقدم وقد ، اقينالب عن الحكم سقط البعض به قام إذا ، تقدم كما الكفاية فرض تعريف هو وهذا ، الكفاية فرض

 ، عليهم اهلل رحمة العلم ألهل قوالن ؟ ال أو قاعدا يصلي فهل عليه بناء ، كفاية فرض الجنازة على الصالة أن
 من على يجب فإنه ، قائما اإلمام صلى إذا:  وهو ، آخر أمر إلى لننظر لكن ، قاعدا يصلي أن يجوز أنه األقرب
 يجوز فإنه ، الجنازة على لوحده صلى اإلنسان أن لو لكن ، لعذر إال ، داقاع يصلي أن ال قائما يصلي أن خلفه
 ، منهارا اإلنسان يكون قد ، والعافية العفو اهلل نسأل ، الحزن شدة من خاصة ، يحدث قد وهذا ، قاعدا يصلي أن
 القيام على قادر هو ، عذرا يعتبر ال األسباب من سبب ألي أو ، كرسي على فيصلي ، الجنازة على يصل ولم
 .  صحيحة صالته:  فيقال ، يقم ولم

والفاتحة  :  قال  . 

 وأن ، الصالة في الفاتحة قراءة حكم لنا تقدم وقد ، الصالة واجبات من الفاتحة أن يرى ، اهلل رحمه المؤلف
 وليست سنة الفاتحة قراءة أن عندنا فالمذهب للمأموم بالنسبة وأما ، واجبة والمنفرد لإلمام الفاتحة قراءة أن المذهب
 يفرق الفاتحة قراءة أن:  ثالثا قوال هناك أن وعرفنا ، الجهرية الصالة في أم السرية الصالة في كان سواء ، بواجبة
 وهذا ، واجبة فتكون السرية الصالة في وأما ، سنة تكون الجهرية الصالة في ، والسرية الجهرية الصالة بين فيها

 كانت سواء ، أعلم واهلل ، مطلقا ركن الفاتحة قراءة أن الراجح أن وعرفنا ، اهلل رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ اختاره
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 النبي أصحاب من طائفة عن ومنقول ، الشافعية مذهب وهذا ، غيرها أو الجنازة أو الجهرية أو السرية الصالة في
 .  مطلقا تسقط ال ركن أنها ، العلم أهل من وطائفة شيخنا رأي ووه ، البخاري ورأي ، وسلم عليه اهلل صلى

 :  أقوال ثالثة على خالف فيها المسألة هذه ؟ الجنازة صالة في الفاتحة قراءة حكم ما:  عليه بناء

 إسحق رأي وهو ، عنهما اهلل رضي عباس ابن إليه ذهب ، واجبة الجنازة صالة في الفاتحة قراءة أن:  األول القول
 اإلمام على واجبة القراءة تكون أن الحنابلة مذهب وطرد ، الحنابلة ومذهب ، الشافعية عند المذهب وهو ،

 .  هكذا أطلقوه الخالف أطلقوا إذا هم لكن ، بواجبة ليست فإنها المأموم وأما ، والمنفرد

 :  األدلة

[ الكتاب بفاتحة يقرأ لم لمن صلة ال] قال وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، الصامت بن عبادة عن :األول الدليل
 .  الصالة صفة في المتقدمة الفاتحة قراءة وأحاديث،  مسلم أخرجه

 فقرأ ، جنازة على عنهما اهلل رضي عباس ابن خلف صليت" قال ، عوف بن اهلل عبد بن طلحة عن :الثاني الدليل
 .  اهلل رحمه بخاريال أخرجه" سنة أنها لتعلموا:  وقال - جهرا أي - الكتاب بفاتحة

 القرآن بأم األولى التكبيرة في يقرأ أن الجنازة على الصالة في السنة" قال ، سهل بن أمامة أبي عن :الثالث الدليل
 ، اهلل مارحمه رجح ابن الحافظو  النووي وصححه ، النسائي أخرجه" اآلخرة عند والتسليم ، ثالثا يكبر ثم ، مخافتة

ذا  .  بعده من والجمهور الشافعي ذكر كما ، المرفوع حكم له فإن ، السنة:  الصحابي قال وا 

 القراءة فيها تجب القيام فيها يجب صالة كل ، القراءة فيها فوجبت ، القيام فيها يجب عبادة وألنها :الرابع الدليل
 ألن ؛ قياسال بهذا يسلم فال ير لم من وأما ، الفاتحة قراءة وجوب يرى من رأي على يصح قياس وهذا ، عندهم
 .  الفاتحة قراءة تجب ال أنه على أدلة لديه

 والمالكية ، والحنفية ، واألوزاعي ، الثوري إليه ذهب ، الجنازة صالة في تشرع ال الفاتحة قراءة أن:  الثاني القول
 رمتح أنه الحنفية أقوال لبعض توجيها هناك إن بل  ، عنهما اهلل رضي عمر ابن عن مروي وهو ، اهلل رحمهم
 .  دعاء أنها على فليقرأها قراءتها أراد إذا:  وقالوا ، الجنازة صالة في الفاتحة قراءة

 :  األدلة

 ، الجنازة أي" قراءة وال قوال فيها يوقت لم" وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، مسعود ابن عن يروى أثر :األول الدليل
 .  اختلط وقد ، مدلس ، ضعيف ووه ، القاضي اهلل عبد بن شريك وفيه ، الطبراني أخرجه

 داود أبو هأخرج[ الدعاء له فأخلصوا ، الميت على صليتم إذا] قال وسلم عليه اهلل صلى النبي أن :الثاني الدليل
 الميت على الصالة أن بين وسلم عليه اهلل صلى فالنبي ، حبان ابن وصححه ، الحافظ حسنه بإسناد ، ماجه وابن
 .  قرآن فيها يقرأ ال أنه على يدل وهذا ، الدعاء فيها يكون

 سبب الصالة ألن ؛ للميت الدعاء على نص والسالم الصالة عليه الرسول ألن ؛ شك ال ضعيف االستدالل وهذا
 والدليل ، فيها قرأ وسلم عليه اهلل صلى فالنبي ولهذا ؛ قراءة فيها يكون أن يمنع ال لكن ، للميت الدعاء مشروعيتها
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ذا" الخ ،، الجنازة صالة في السنة من" أمامة أبي حديث وكذا ،" سنة أنها لتعلموا" باسع ابن قول ذلك على  وا 
 ، للميت ويدعو ، فيها القرآن يقرأ:  فيقال ، والقراءة الدعاء بين معارضة فال ، فيها بالدعاء وأمر ، فيها قرأ قد كان

 .  للميت الدعاء ويخلص

 صالة في القرآن يقرأ ال كان" ، عنهما اهلل رضي عمر ابن أن ، افعن عن مالك اإلمام روى ما :الثالث الدليل
 وسلم عليه اهلل صلى النبي عن للثابت مخالف فإنه ، عنهما اهلل رضي عمر ابن عن ثبت إن األثر وهذا ،" الجنازة

 الصحابي قول وخالف ، النص خالف قد وهنا ، آخر صحابي قول أو نصا يخالف لم ما حجة الصحابة وقول ،
 .  مطروحا قوله فيكون ،( عباس ابن) اآلخر

 ، عليهم اهلل رحمة تيمية ابن اإلسالم شيخ اختاره قول في الحنابلة إليه ذهب ، سنة الفاتحة قراءة أن:  الثالث القول
 وقالوا ، بواجبة وليست سنة الفاتحة قراءة بأن:  قالوا ، القولين أدلة إلى نظروا فلما ، القولين أدلة إلى نظروا وهؤالء

 .  بواجبة وليست سنة الفاتحة فقراءة ، بالدعاء له والشفاعة ، الدعاء هو الميت على بالصالة المقصود إن: 

 :  الراجح

 قراءة الجميع ، للمأموم أو للمنفرد أو لإلمام كان سواء ، الجنازة صالة في الفاتحة قراءة أن ، األول القول هو
 أصحاب أدلة ولصراحة ، عموما الصالة في الفاتحة قراءة وجوب على أدلة نم تقدم لما واجبة حقهم في الفاتحة
 ولعمومات ، أصحابه بعض وعن ، والسالم الصالة عليه النبي عن ثابتة فإنها ، المراد في ووضوحها األول القول

 لم لمن صلة ال] أشهرها ومن ، الجنازة على الصالة فيها تدخل ، الصالة في الفاتحة قراءة فيها التي النصوص
 ، الدليل فعليه قيده فمن ، مقيد غير مطلقا الحديث جاء بل ، مفروضة صالة ال:  يقل لم ،[ الكتاب بفاتحة يقرأ
ال  .  أعلم واهلل ، النص على جناية فيه فإن وا 

 . محمد نبينا على وسلم اهلل وصلى
 


